Skibhuscentret: onsdag den 22. september 2021

Referat af ordinær generalforsamling:
Formanden bød velkommen. Der holdes 1 minuts stilhed for dem, der er gået bort i løbet af året. Derefter
synger vi ”I Danmark er jeg født”.
1. Valg af dirigent: Anette Thysen valgt. Anette takker for valget, og konstaterer, at generalforsamlingen er
indkaldt korrekt efter vedtægterne.
1.a Stemmeudvalg blev Jette Skov, Bodil Pedersen og Merete Nielsen
fra aktivitetsudvalget.
2. Bestyrelsens beretning: Formanden Jens Arne startede med at takke alle frivillige, opfordrede til, at alle
hjælper til med alt forfaldende arbejde, der er hele tiden brug for hjælp. Skibhuscentret drives af frivillige.
Det er opløftende, at der kommer så mange mennesker for at benyttede de mange tilbud der er på
Marienlund Hovedgård. Det viser at der er brug for sådan et aktivitetshus. Her tilbyder vi, at du kan blive
dygtigere til netop din interesse.
Skibhuscentrets aktivitetsudvalg arrangerer Bankospil, Syng sammen, Udflugter, Foredrag, Loppemarkeder,
Spis sammen og meget mere.
Cafeteriaet tilbyder kaffe, te, kage, franskbrød med pålæg og andet. Skibhuscentret har spiritusbevilling,
derfor må vi sælge øl, vand, bitter og snaps.
Der er flere foreninger der benytter skibhuscentret, Sct. Hanserne med sangkor. Ingeniørforeningen, Lo
faglige, Røde Kors, Ældresagen, Frimærkeklubben, ”Fortæl for livet ”Benytter lokalerne. FDF 03 benytter et
område yderst til højre for centret.
Bestyrelsen har haft 7 bestyrelsesmøder i denne 20/21 periode.
Der har på grund af covid-19, været lukket det meste af året.
Byggeriet af havestuen er i fuld gang.
Vi har søgt Lokale og Anlægsfonden, de har støtte byggeriet af havestuen med kr. 200.000, det betyder, at
vi kan få lagt Odenseklinker omkring havestuen.
Dallund fonden har givet kr.150.000 til hjælp et nyt projekt med Kompans træningsfaciliteter til personer
fra 20 - 90 til udendørs træning, det er et stort projekt der lige nu er i støbeskeen.
Odense kommune har givet kr. 30.000 til udvikling og opgradering af undervisningscomputere.
For bestyrelsen, aktivitetsudvalget og alle frivillige hjælpere, er der en sommerudflugt, og et
julearrangement, som tak for deres arbejde. Alle disse ting, har været aflyst på grund covid- 19.
Opfordring til at holde sig orienteret på Skibhuscentrets hjemmeside.
2.a Aktivitetsudvalget: Formand Jette skov orienterede om
Aktiviteter. Der har været små julefrokoster, der blev lavet
Juledekorationer. Jette efterlyser nogle som vil køre til
Aktiviter på skibhuscentret, ellers har det hele været præget
af aflysninger på grund af covid-19. arrangementerne er også
på Facebook
3. Regnskaber: regnskaberne blev fremlagt af Jens Arne for cafeteriet, og af Ole Rugaard Madsen for
foreningen. Der har været udgifter til ny græsslåmaskine, der har været udgifter på bygningen, så
kontingenterne er meget vigtige.
4. Indkomne forslag: Inger Birthe Kilde har forslag om hjertestarter skal placeres uden for på huset, så alle
kan komme til den. Det blev vedtaget. Harry Rasmussen stiller forslag om, at referater fra foreningens
bestyrelsesmøder og generalforsamling lægges synlige på Skibhuscentrets hjemmeside. Det blev vedtaget

Carlo Mozart foreslår, at medlemmerne kan låne traileren som er ejet af skibhuscentret. Det blev ikke
vedtaget..
5. Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet forbliver uændret kr. 300 årligt.
6. Valg af formand og kasserer
På valg er: Jens Arne Pedersen genvalgt
På valg er: (efter 1 år) Ole Rugaard Madsen ønsker ikke genvalg. Nyvalgt blev Elise Kølleskov.
6a.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Bente Kristensen genvalgt
Lene Andersen genvalgt
Bodil Skov nyvalgt
6b.Valg af 2. suppleanter 1. suppleant valgt Jørgen Hansen
7 Valg af revisor
På valg er: Anette Thysen genvalgt
7a:Revisorsuppleant: Hans Erik valgt.
8. Valg af 1. medlem til aktivitetsudvalget Jette Skov genvalgt, Merete Nielsen bytter plads med Theresa
Chang, så Merete kommer i bestyrelsen og Theresa bliver suppleant.
8a. Valg af suppleant til aktivitetsudvalget: Theresa Chang
9. Eventuelt: Jens Arne takker for arbejdet til Ole Rugaard Madsen.
Næste bestyrelsesmøde 8. oktober kl. 10 på Skibhuscentret.

